
Aquest any, a més d’unes efemèrides que ens han semblat interessants o, si més no, curioses,
us presentem un resum de les principals tendències que s’han observat durant el 2004 i que ben
segur seguiran presents durant l’any 2005.

Així doncs hem estructurat aquesta secció en dos apartats. El primer d’ells es titula «Pa-
norama general del món de la informació professional» i està redactat per tal de mostrar qui-
nes són les principals tendències en el nostre context. El segon apartat, «Efemèrides», aplega
una selecció dels principals esdeveniments de l’àmbit de la biblioteconomia i documentació de
l’any 2004. Està organitzat de forma temàtica en els apartats següents: Associacions, Bibliote-
ques i arxius, Congressos, Edició, Empreses i mercat, i Internet. Dins de cada apartat, les infor-
macions s’ordenen de cronològicament.

Les dades les hem obtingut de l’observació de la realitat en les nostres feines diàries, de
la lectura de revistes (Information World Review i altres), d’informes de mercat (Outsell, per
exemple), de la participació en llistes professionals nord-americanes (bastant més efusives que
les espanyoles, especialment Web4Lib), dels resums setmanals de ShelfLife-RLG —malaurada-
ment desapareguts el passat febrer de 2005—, de portals electrònics (Vilaweb), de butlletins
electrònics (com ara BibCat), de conferències (Jornades Catalanes de Documentació, Online In-
formation Conference, etc.

Aquesta panoràmica és selectiva i és possible que trobeu a faltar temes que han estat
presents al llarg del 2004. Us convidem, de cara al proper anuari, a que ens feu arribar les vos-
tres aportacions.

1. Panorama general del món de la informació professional 2004

Mercat de la informació

El sector de la informació és gran en nombre d’empreses, és variat i és heterogeni. No és el ma-
teix un cercador que un proveïdor d’informació empresarial o un agent de subscripcions. No
obstant això, davant l’extrema dificultat per segmentar-lo —ja que moltes empreses porten a
terme activitats diferents— no hi ha més remei que parlar-ne en conjunt. Si més no, hi ha al-
gunes relacions entre les diverses empreses.

Després del cataclisme de les punt com el 2001, la indústria de la informació s’ha anat re-
cuperant de mica en mica. Segons Outsell, el creixement durant el 2004 ha estat del 12,4 %.

A la Online Information Conference celebrada a Londres el desembre del 2004, màxim ex-
ponent dels continguts professionals, també es va percebre bastant optimisme.
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Un altre aspecte que cal destacar, causat per la globalització, és la continuada compra
d’empreses, concentrant-se cada vegada més poder en uns pocs noms com Thomson, Reed-El-
sevier, Springer-Kluwer, Taylor & Francis-Informa…

L’electrònica de consum fomenta nous hàbits informatius

Mòbils, PDA, gravadores de CD, iPods, etc., proveeixen noves maneres de generar i rebre in-
formació acadèmica i professional, generalment entre col·legues.

Els iPods, creats per Apple el 2001 com a reproductors portàtils de música, comencen a
ser esmentats nombroses vegades durant el 2004 per a altres usos. En algunes universitats
americanes els utilitzen tots els alumnes per seguir els cursos. El podcasting o difusió per In-
ternet de fitxers d’àudio que es descarreguen automàticament als iPods dels subscriptors ha
estat experimentat per algunes biblioteques nord-americanes. Els iPods d’última generació (la
G4) tenen una capacitat de 20 GB, una autonomia de 12 h i costen uns 300 €.

2004: l’any del «blogging»

Biblioteques, proveïdors d’informació, usuaris, etc., tos els que estan a la cresta de l’onada han
començat a utilitzar els blogs per difondre informació o discutir temes.

Gestió d’arxius i d’expedients

Els escàndols provoques que a poc a poc els governs pressionin les empreses amb normatives
perquè instal·lin sistemes de gestió d’arxius millors, que permetin controlar-les i auditar-les.

Avanç de l’«open» access

Aquest moviment de lliure difusió del pensament científic i acadèmic s’està consolidant, i ha
passat de ser un conjunt d’iniciatives fragmentàries a constituir un model que té el soport de
grans universitats i institucions.

La Public Library of Science (PloS) lidera el aquest procés. També hi ha hagut iniciatives
importants del National Institute of Health i d’altres institucions públics, a més d’alguna de pri-
vada (per exemple, Novartis).

Lògicament, els governs que més a favor estan de l’open access són els dels països amb
un saldo importador d’informació. El govern del Regne Unit, per exemple, és va declarar con-
trari a l’open access.

Per ara, més que basar-se en revistes open access pueres, el moviment busca com a via
més factible que els editors donin permís als autors per posar els articles que publiquen en re-
positoris, webs institucionals i pàgines personals.
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Revistes electròniques

El concepte en si no és notícia, però sí ho és la penetració d’aquest tipus de publicació. Segons
el segon estudi que han portat a terme SWETS, SEDIC i la revista El Professional de la Informa-
ción —que encara no s’havia publicat en escriure aquestes línies— l’augment de l’ús de Según
el segundo estudio llevado a cabo por Swets, Sedic y la revista El Profesional de la Información
—todavía no publicado cuando escribimos esto—, el aumento de usoles revistes electròniques
a Espanya ha estat espectacular en relació amb l’any 2003. Un 30 % dels títols ja es llegeixen
en línia, percentatge que s’estima que arribarà al 60 % el 2008.

Un aspecte interessant és que les biblioteques es deixen de considerar obligades a con-
servar les col·leccions en molestos cd-rom, i confien en les còpies de seguretat que fan els edi-
tors i els distribuïdors en línia. MetaPress, per exemple, que distribueix en línia milers de revis-
tes de diverses editorials, té una còpia de seguretat en un búnquer i es compromet per
contracte a que es pugui restablir l’accés en línia en poc més de dues hores en el cas que hi ha-
gués alguna fallada. D’altra banda, l’emmagatzematge electrònic és cada dia més fàcil, ocupa
menys espai i és molt més barat.

Bibliotecaris en empreses: guanyar-se les garrofes d’una altra manera

Les biblioteques públiques i, en general, la majoria de les que depenen de les administracions,
segueixen més o menys una línia tradicional i adquireixen fons i mantenen serveis seguint una
filosofia just in case.

En canvi, s’està produint una transformació radical en les biblioteques de les empreses,
la presència física de les quals, com a magatzem de llibres i documents separada de la resta, és
fa més difícil de justificar.

Els responsables de documentació busquen i s’adapten per fer noves funcions com ara,
per exemple, col·laborar en la investigació, optimitzar les col·leccions impreses, gestionar ar-
xius i expedients de treball, gestionar el lloc web, etc., segons quines aptituds tinguin. Tot per
augmentar el valor de l’aportació que fan a l’empresa i demostrar tant com puguin que la fei-
na que fan es transforma en beneficis o estalvi de diners. En aquest sentit, el paper que repre-
senten ja no s’assembla gens al de l’antic bibliotecari.

Productes d’informació a la mida de cada usuari

Una tendència que fa anys que es consolida: els venedors comercials d’informació ofereixen
serveis molt enfocats a l’especialitat de treball de cada usuari final, en general amb l’ajut del
documentalista de la institució.

Per fer-ho han de conèixer les característiques tècniques de les intranets i saber atomit-
zar l’oferta per satisfer les necessitats d’informació d’usuaris concrets.

Aparició de distribuïdors «just-in-time»

No tenen informació —la compren als agregadors com ara Google o MSN— però saben com es-
micolar-la o manejar-la per refinar-la i que sigui més útil als seus clients. Eliyon, NewsGator y
OpenRoad Technologies són exemples d’aquest nou tipus de proveïdor.
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Posicionament web

Ha esta un altre dels temes estrella de l’any 2004: com aconseguir que un web determinat apa-
regui en els primers llocs de la llista de resultats quan es busca un paraula concreta en un cer-
cador.

Els guanys de publicitat mitjançant anuncis estàtics (banners) en pàgines web fa anys
que disminueixen, però el 2004 i, sobretot, el 2004 les empreses que ajuden a millorar el posi-
cionament han guanyat molts diners. Algunes d’aquestes empreses cobren un tant per cada clic
que reb el web de l’usuari contractant: Google, FindWhat.com, Kanoodle, Overture (anomena-
da ara Yahoo…).

Aquest sector experimentarà, segurament, problemes i reptes: com combatre el frau del
clic (clics falsos), controvèrsies sobre la publicitat present en feeds RSS (fonts d’informació sub-
ministrada en format RSS) i nous models per mesurar el rendiment de la inversió publicitària
que fan les empreses en aquests sistemes (mesurar la relació de conversió: quants clics de-
semboquen en una venda o transacció)an en una venta o transacción).

XNL continuarà fent canviar la manera en què se subministra continguts als usuaris

La penetració del mercat de textos en XML continua augmentant i ja s’utilitza en nombroses
aplicacions. El creixement més visible té lloc amb RSS (que és una forma simplificada d’XML),
cada vegada més popular com a mitjà de distribució de qualsevol tipus d’informació, des de
blogs a notícies. Amb XML, les organitzacions poden agafar peces d’informació i introduir-les
en aplicacions de workflow. De la mateixa manera, gràcies a l’ús d’XML es pot integrar en una
mateixa base de dades registres amb formats diferents.

Assentament de tecnologies i d’habilitats

Després d’anys de patir encara problemes amb les noves tecnologies —principalment, els da-
rrers anys, la manca de velocitat de les connexions a Internet— i d’una certa estabilitat en els
«invents» professionals (gestió de continguts, gestió del coneixement, digitalització, etc.),
sembla que hi ha una acceptació general acompanyada de menys restriccions econòmiques per
a la compra de productes informatius.

Els nous professionals de la informació de les organitzacions tenen molt clar que han
d’estar en sintonia amb la missió i els objectius generals que hi hagi establerts i que s’hi han
d’adaptar amb totes les habilitats que tinguin i amb tot els recursos disponibles, i buscar-hi so-
lucions que es puguin aplicar.

2. Efemèrides 2004

Associacions

Manifest en favor del préstec públic (febrer 2004)

El COBDC i FESABID redacten i presenten el manifest al que s’han subscrit nombrosos profes-
sionals i institucions.
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Primera prova pilot del projecte Nascuts per llegir (maig 2004)

La Biblioteca d’Abrera va dur a terme la prova pilot del projecte Nascuts per llegir, impulsat pel
COBDC, en el qual han treballat conjuntament el Centre d’Atenció Primària i la Biblioteca Josep
Roca i Bros.

El COBDC va aconseguir el finançament de la Generalitat que permetrà durant els pro-
pers 3 anys desenvolupar el projecte en 20 municipis de Catalunya.

Nova Comissió d’Imatge i Comunicació al COBDC (setembre 2004)

Es crea aquesta comissió de treball formada per dotze professionals de diferents àmbits de la
professió.

Nova Comissió de Redacció del Codi Deontològic al COBDC (setembre 2004)

La Comissió de Redacció del Codi Deontològic del COBDC està treballant en l’elaboració d’un
codi deontològic per a professionals de la informació i la documentació.

Nova Comissió per a la Revisió del programa funcional de la Biblioteca de Barcelona al COBDC
(setembre 2004)

La Comissió per a la Revisió del programa funcional de la Biblioteca de Barcelona està revisant
el programa per adequar els requisits d’aquest equipament a la realitat de l’entorn geogràfic i
social.

Renovació de la Comisión Directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (octubre 2004)

La nova Comissió Directiva formada per Cristóbal Guerrero Salguero (com a president), María
del Carmen Gómez Valera (vicepresidenta), A. Tomás Bustamante Rodríguez (tresorer), Juana
María Suárez Benítez (secretaria). Com a vocals: María Asunción López Núñez-Hoyo, Fernan-
do Platero Ferrando, Remedios Palma, Zambrana, Rafael Ruiz Pérez i María del Carmen Martín
Lara.

FESABID envia al Ministeri de Cultura les al·legacions del Grup BPI a l’esborrany, de modificació
de la Llei de Propietat Intel·lectual (novembre 2004)

FESABID envia les al·legacions a l’esborrany de data 11 de novembre de 2004, de modificació
del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per incorporar la Directiva 2001/29/CE.
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Biblioteques i Arxius

Assumpta Bailac, directora general de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya (gener
2004)

Nomenada el 7 de gener. Fins aquella data era directora del Servei de Biblioteques de la Dipu-
tació de Barcelona.

Dolors Lamarca Morell, directora de la Biblioteca de Catalunya (febrer)

Nomenada l’11 de febrer de 2004. Substitueix en el càrrec Vinyet Panyella i Balcells. Dolors La-
marca és diplomada en Biblioteconomia i Documentació i llicenciada en Filologia Clàssica. De
1984 a 2003 va ser directora de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Entre 1980 i 1983
col·laborà activament en la creació i la posada en marxa del Servei de Biblioteques de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Pretenen cobrar drets d’autor a les biblioteques públiques (febrer)

Amb el suport inicial de més de cent escriptors, les biblioteques públiques d’Espanya es mobi-
litzen contra la possible aplicació d’un cànon pel préstec de llibres que inclou una directiva eu-
ropea de 1992, que fins ara Espanya i altres països havien ignorat, la qual cosa ha provocat que
Brussel·les hagi fet un avís a Espanya.

Es tracta, alerten, d’un «ataque contra la cultura» la quantificació del qual —que s’esti-
ma que seria d’uns 13,5 milions d’euros anuals— «se detraería, no nos cabe duda, de los pre-
supuestos de compra» de noves obres.

Blanca Calvo, directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara, organitzà els dies 20 i 21
de febrer de 2004, a Guadalajara, les Jornadas contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas per
dissenyar estratègies per frenar aquesta mesura. De moment, els promotors de la campanya
exigeixen al Govern que exerceixi la capacitat que té, reconeguda en la directiva esmentada,
d’establir excepcions al cànon «per a determinades categories d’entitats públiques».

Rosa Regàs, directora de la Biblioteca Nacional d’Espanya (maig)

L’escriptora catalana Rosa Regàs ha estat nomenada directora general de la Biblioteca Nacio-
nal en substitució el també escriptor Luis Racionero, que havia jurat el càrrec el 16 d’abril de
2001.

Regàs, nascuda a Barcelona el 1933, obtingué el 2001 el premi Planeta amb la novel·la La
canción de Dorotea i el 1995 havia obtingut el premi Nadal amb la novel·la Azul. L’última obra
que ha publicat és Diario de una abuela de verano. El paso del tiempo.

El fet que no es nomeni un tècnic bibliotecari per dirigir aquesta institució, com s’havia
fet en altres temps, provoca sempre algun malestar entre la professió.
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La BNE unifica la catalogació de les obres en català (maig)

Finalment, després de les llargues discussions de 2003 sobre aquesta qüestió, la Biblioteca Na-
cional d’Espanya unifica la catalogació de les obres en català i elimina les variants val (valen-
cià) i bal (balear).

La Generalitat i el Partit Popular valencians titllen la decisió d’«ofensiva».

Pla de modernització del sistema bibliotecari de Catalunya en el període 2004-2007 (juliol)

El 20 de juliol de 2004 la Generalitat de Catalunya ha aprovat un acord per millorar i modernit-
zar el sistema bibliotecari de Catalunya en el període 2004-2007. Les accions les impulsarà un
grup de treball coordinat pel director general d’Universitats, Ramon Vilaseca, per la directora
general de Promoció i Cooperació Cultural, Assumpta Bailac, i el director general d’Ordenació i
Innovació Educativa, Blai Gasol. El grup de treball ha de presentar una proposta per establir les
xarxes que agrupin les diferents biblioteques, i que n’afavoreixi el treball cooperatiu. També
busca enfortir els instruments bibliotecaris col·lectius i crear-ne de nous, i elaborar un Catàleg
Únic de Catalunya (CUC) a partir del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i del
Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública. També seran objectius l’articulació dels mecanismes
necessaris per coordinar la selecció del nou sistema informàtic que necessiten les biblioteques,
per dotar-les d’informació electrònica a través de la contractació conjunta de recursos, per pro-
moure serveis bibliotecaris públics, i per crear serveis bibliotecaris d’àmbit català en àrees com
el préstec interbibliotecari, així com un magatzem col·lectiu per a llibres obsolets.

Conveni de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la compra de nou
programari per a biblioteques (desembre)

Segons el CBUC, aquest organisme s’encarregarà del procés de licitació conjunta per a l’ad-
quisició d’un nou sistema informàtic de gestió bibliotecària, que ha de substituir l’actual pro-
grama VTLS Classic, que el Servei de Biblioteques de la Diputació va comprar el 1989 i que ha-
via estat adquirit progressivament per la resta de serveis bibliotecaris públics de Catalunya.

La frase «i portar a terme l’adquisició en un sol concurs públic d’un nou programa» en el
comunicat de la Diputació ha provocat crítiques per la idea que hagi de ser una única marca per
a totes les biblioteques, amb un contracte multimilionari, amb el risc que es corre que tota la
xarxa depengui d’una única empresa.Diversos professionals han exigit que es fixin uns estàn-
dards i que s’autoritzi a participar en el concurs tots els sistemes que els compleixin.

Papers de Salamanca (desembre)

Durant tot l’any s’han continuat produint polèmiques sobre al devolució a Catalunya de la docu-
mentació incautada pel govern franquista a les institucions catalanes al final de la Guerra Civil. A Ca-
talunya es va crear la Comissió de la Dignitat. Mestrestant, l’Ajuntament de Salamanca ha pretès
blindar l’Arxiu de de la Guerra Civil per evitar-la restitució. La llista Arxiforum es va ressò d’aquestes
discussions. La inesperada victòria del PSOE a les eleccions generals del 14 de març afavorí el diàleg.

Finalment, el 23 de desembre una comissió neutra d’experts creada pel Govern dicta-
minà la devolució dels documents espoliats a Catalunya.
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Congressos i jornades

En aquest apartat es recullen tots els congressos i jornades que s’han fet a Espanya durant el
2004.

IV Jornadas Internacionales de Animación a la Lectura «Sant Joan Cuenta 2004». 
10/1/2004-17/1/2004

Organitza: Biblioteca MunicipalCalle del Mar, s/n.
03550 San Joan d’Alacant (Alacant, Espanya)
Tel.: 965 941 129
Fax: 965 650 360
A/e.: biblioteca@ayto-santjoan.com, casadecultura@ayto-santjoan.com
Lloc de celebració: Sant Joan d’Alacant (Alacant, Espanya).

V Jornadas de acercamiento a la literatura infantil: «Conflictos en el paraíso». 
19/1/2004-30/1/2004

Organitza: Litoral. Asociación para la Difusión de la Literatura Oral y la Difusión Oral 
de la Literatura.

Carpa Urb. Los Portalones, 13
11207 Algesires (Cadis, Espanya)
Tel.: 649 262 356
A/I: <http://www.weblitoral.com>
A/e.: asociacionlitoral@hotmail.com, viejoscuentos@worldonline.es
Lloc de celebració: Algesires (Cadis, Espanya).

I Congreso Internacional sobre Tecnología Documental y del Conocimiento. 
28/1/2004-30/1/2004

A/I: <http://www.documentalistas.com/web/congreso/>
Organitza: Asociación Hispana de Documentalistas en Internet
Dulzaina, 3, 2n A
28033 Madrid (Espanya)
Tel.: 658 677 217

A/I: <http://www.documentalistas.com/>
A/e.: ahdi@documentalistas.com, auxi@documentalistas.com
Lloc de celebració: Madrid (Espanya).
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Descripción Automatizada en Archivos. 6/2/2004-14/2/2004

A/I: <http://www.uv.es/avei/asociacion/formacion.htm>
Organitza: Asociación Valenciana de Especialistas en Información
Apt. de Correus 1321
46080 València (Espanya)
Tel.: 963 828 747
Fax: 963 828 746
A/I: <http://www.avei.org>
A/e.: avei@arrakis.es
Lloc de celebració: València (Espanya)

VII Jornadas de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 23/2/2004-27/2/2004

A/I: <http://www.uvic.es/eps/noticies/ca/info_web_7_jornadesTIC.htm>
Organitza: Escola Politècnica Superior
Laura, 13
08500 Vic (Barcelona, Espanya)
Tel.: 938 815 519
Fax: 938 856 900
A/I: <http://www.uvic.es/eps>
A/e.: politecnica@uvic.es
Lloc de celebració: Vic (Barcelona, Espanya).

Jornadas «La Biblioteca Universitaria en el Siglo xxi: Quo Vadis?». 22/3/2004-23/3/2004

A/I: <http://bib.us.es/jornadas2004.htm>
Organitza: Biblioteca de la Universidad de Sevilla
San Fernando, 4
41004 Sevilla (Espanya).
Tel.: 954 551 130
Fax: 954 551 135
A/I: <http://bib.us.es/>
A/e.: almudena@us.es
Lloc de celebració: Sevilla (Espanya).

Jornada «Las bibliotecas públicas: espacio de integración social». 23/3/2004

Organitza: Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació
Laura, 13
08500 Vic (Barcelona, Espanya)
Tel.: 938 816 024
Fax: 938 814 307
A/I: <http://www.uvic.es/fchtd/dept/biblioidoc/ca/inici.html>
A/e.: fac.trad.doc@uvic.es
Lloc de celebració: Vic (Barcelona, Espanya).

Efemèrides del 2004 BIBLIODOC / 2004 - 157



XV Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil: «Ilustración e Ilustradores». 29/3/2004-1/4/2004

Organitza: Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales
Campus Universitario El Ejido
29071 Màlaga (Espanya.)
Tel.: 952 131 026
A/I: <http://www.uma.es/cultura/>
A/e.: cultura@uma.es
Lloc de celebració: Màlaga (Espanya).

Jornadas Europeas del Libro Infantil y Juvenil. 6/5/2004-14/5/2004

A/I: <http://www.libroeuropeojuvenil.org/>
Organitza: Goethe-Institut / Instituto Alemán de Cultura
Zurbarán, 21
28010 Madrid (Espanya)
Tel.: 913 913 944
Fax: 913 913 945
A/I: <http://www.goethe.de/madrid>
A/e.: info@madrid.goethe.org, georgi@madrid.goethe.org
Lloc de celebració: Madrid (Espanya).

22è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. 6/5/2004-9/5/2004

A/I: <http://www.ficomic.com/saloncomic2004/>
Organitza: Federación d’Institucions Professionals del Cómic (FICOMIC)
Palau, 4, entl. 1a
08002 Barcelona (Espanya.)
Tel.: 932 658 100
A/I: <http://www.ficomic.com/>
A/e.: ficomic@retemail.es
Lloc de celebració: Barcelona (Espanya)

1as Jornadas de Usabilidad en Sistemas de Información. 10/5/2004

A/I: <http://www.cobdc.org/05cursos/curs1proxims/2004/Usabilidad/index.htm>
Organitza: Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya
Ribera, 8, pral.
08003 Barcelona (Espanya)
Tel.: 933 197 675
Fax: 933 197 874
A/I: <http://www.cobdc.org>
A/e.: cobdc@cobdc.org
Lloc de celebració: Barcelona (Espanya).
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Jornadas de Documentación de la Imagen Digital. 10/5/2004

Organitza: DOCUimag - Servicios a empresas de documentación digital
Rodríguez de San Pedro, 2, pral. 8a
28015 Madrid (Espanya)
Tel.: 914 009 600
Fax: 914 009 600
A/I: <http://www.docuimag.com/>
A/e.: formacion@docuimag.com
Lloc de celebració: Barcelona (Espanya).

IV Conferencia Internacional de la Educación y la Formación basada en las Tecnologías.
Online Educa Madrid 2004. 12/5/2004-14/5/2004

A/I: <http://www.online-educa-madrid.com/spain/index.htm>
Organitza: International Conferences, Workshops and Exhibitions
Leibnizstrasse, 32
10625 Berlín (Alemanya)
A/I: <http://www.icwe.net>
A/e.: info@icwe.net
Lloc de celebració: Madrid (Espanya)

II Jornadas de Digitalización del Patrimonio Cultural. 21/5/2004

Organitza: Real Fundación Toledo
Plaza de Victorio Macho, 1
45002 Toledo (Espanya)
Tel.: 925 284 225
Fax: 925 284 238
A/I: <http://realfundaciontoledo.tsai.es/>
A/e.: museo@realfundaciontoledo.infomail.es
Lloc de celebració: Toledo (Espanya).

Jornadas de Archivos Municipales del Grupo de Archiveros Municipales de Madrid.
27/5/2004-28/5/2004

Organitza: Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Docu-
mentalistas

Recoletos, 5, 3r esq., interior
28001 Madrid (Espanya.)
Tel.: 915 751 727
Fax: 915 781 615
A/I: <http://www.anabad.org>
A/e.: anabad@anabad.org
Lloc de celebració: Móstoles (Madrid, Espanya).
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III Congreso Regional de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 3/6/2004 - 5/6/2004

A/I: <http://www.congresotic-cyl.org/>
Organitza: Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa.
Filiberto Villalobos, 7-17
37007 Salamanca (Espanya)
Tel.: 923 281 930
Fax: 923 281 844
A/I: <http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.salamanca>
A/e.: cpr.de.salamanca@centros5.pntic.mec.es
Lloc de celebració: Salamanca (Espanya).

II Trobada de Coordinadors de Grups de Lectura. 12/6/2004

Organitza: Biblioteca Pública del Estado
Rambla de Aragón, 10
25002 Lleida (Espanya)
Tel.: 973 279 070
Fax: 973 279 083
A/I: <http://cultura.gencat.net/bpl/>
A/e.: cariche@gencat.net, bplleida.cultura@gencat.net
Lloc de celebració: Lleida (Espanya).

Jornada sobre Deontologia Professional. 15/6/2004

A/I: <http://www.ub.es/dbd/noticies/Jornades%20sobre%20Deontologia%20Professional.html>
Organitza: Departament de Biblioteconomia i Documentació.
Edifici UB-Sants. Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona (Espanya)
Tel.: 934 035 767
Fax: 934 035 772
A/I: <http://www.ub.es/dbd/>
A/e.: dbd@fbd.ub.es
Lloc de celebració: Barcelona (Espanya).

4as Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid. 22/6/2004-24/6/2004

A/I: <http://gestiona.madrid.org/bpcm/jor_presenta.html>
Organitza: Subdirección General de Bibliotecas.
Alcalá, 31, 4t
28014 Madrid (Espanya)
Tel.: 917 208 084
Fax: 915 802 515
A/I: <http://gestiona.madrid.org/bpcm/>
A/e.: serv.bib@comadrid.es
Lloc de celebració: Madrid (Espanya).
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Terceras Jornadas sobre Imagen, Cultura y Tecnología. 28/6/2004-30/6/2004

A/I: <http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MU/jor_tecnologia3.htm>
Organitza: Instituto de Cultura y Tecnología Miguel de Unamuno
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
Edificio Concepción Arenal. Universidad Carlos III de Madrid
Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid, Espanya)
Tel.: 916 249 258
Fax: 916 249 212
A/I: <http://www.icyt.uc3m.es/>
Lloc de celebració: Getafe (Madrid, Espanya).

Jornadas sobre Gestión del Conocimiento en la Empresa: «Gestión de la Innovación 
y la Tecnología desde la Gestión del Conocimiento». 7/7/2004-10/7/2004

A/I: <http://www.usal.es/gestiondelconocimiento>
Organitza: Facultad de Economía y Empresa.
Campus Miguel de Unamuno. Paseo Francisco Tomás y Valiente, s/n.
37007 Salamanca (Espanya)
Tel.: 923 293 131
Fax: 923 294 569
A/I: <http://www3.usal.es/economicas>
Lloc de celebració: Salamanca (Espanya).

9th European Conference of Medical and Health Libraries. 20/9/2004-25/9/2004

A/I: <http://ibio.humv.es/biblioteca/eahil/>
Organitza: European Association for Health Information and Libraries
c/o NVB Bureau. Nieuwegracht, 15
3512 Utrecht (Països Baixos)
A/I: <http://www.eahil.org/>
A/e.: EAHIL-secr@nic.surfnet.nl
Lloc de celebració: Santander (Cantàbria, Espanya).

LIBER 2004. 22ª Feria Internacional del Libro, LIBER 2004. 29/9/2004-2/10/2004

A/I: <http://www.liberbcn.com>
Organitza: Fira de Barcelona
Lloc de celebració: Barcelona (Espanya).
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III Jornades de l’Associació d’Arxivers Valencians: «Arxius i nacionalisme». 30/9/2004-
1/10/2004

Organitza: Associació d’Arxivers Valencians.
Apt. de Correus 13055
46080 València (Espanya)
Tel.: 963 864 515
A/I: <http://www.arxiversvalencians.org>
A/e.: secretaria@arxiversvalencians.org
Lloc de celebració: Onda (Castelló, Espanya).

IV Workshop REBIUN sobre proyectos digitales: «La biblioteca digital y la innovación docente:
objetos de aprendizaje y repositorios institucionales». 7/10/2004-8/10/2004

A/I: <http://bibliotecnica.upc.es/rebiun/workshop4/>
Organitza: Red de Bibliotecas Universitarias Españolas.
A/I: <http://www.crue.org/rebiun.htm>
A/e.: marta.magrina@bib.unirroja.es
Lloc de celebració: Barcelona (Espanya).

VI Jornadas de Gestión de la Información: «Organizaciones sin muros: estrategias y relaciones
externas». 14/10/2004-15/10/2004

A/I: <http://www.sedic.es/gt_gestionconocimiento_6jornadas_gestinfo.htm>
Organitza: Sociedad Española de Documentación e Información Científica.
Santa Engracia, 17, 3r
28010 Madrid (Espanya)
Tel.: 915 934 059
Fax: 915 934 128
A/I: <http://www.sedic.es>
A/e.: sedic@sedic.es, sedic@sedic.ono-sp.com
Lloc de celebració: Madrid (Espanya).

Foro Biblioteca y Sociedad: experiencias de innovación y mejora. 14/10/2004-16/10/2004

A/I: <http://www.anabad.org/foros/forobibliotecas/index.php@b=3&c=16.html>
Organitza: ANABAD
A/e.: foro@anabad.org
Lloc de celebració: Múrcia (Espanya)
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I Congreso de Literatura Infantil y Juvenil: «La Literatura visible». 15/10/2004-16/10/2004

A/I: <http://www.grupoeditorialluisvives.com/congreso_lij/congreso_lij.php>
Organitza: Grupo Editorial Luis Vives (Edelvives)
Xaudaró, 25
28034 Madrid (Espanya)
Tel.: 913 344 883
Fax: 913 344 893
A/I: <http://www.edelvives.es>, <http://www.edelvives.es/catalogo/catalogo_lij.php?
editorial=Edelvives>
A/e.: dediciones@edelvives.es
Lloc de celebració: Santander (Cantàbria, Espanya).

II Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo: «Entornos virtuales y
nuevas estrategias de difusión de la información». 19/10/2004-20/10/2004

Organitza: ARTIUM Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Francia, 24
01002 Vitòria (Espanya)
Tel.: 945 209 000
Fax: 945 209 049
A/I: <http://www.artium.org>
A/e.: <museo@artium.org>
Lloc de celebració: Vitòria (Àlaba, Espanya).

Encuentro Internacional Valores y Lectura: «Alfabetización para una sociedad multicultural».
20/10/2004-22/10/2004

A/I: <http://www.uclm.es/cepli/club_lectura/val_lect.htm>
Organitza: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil
Av. de los Alfares, 44
16071 Conca (Espanya)
Tel.: 969 179 100 ext. 4358, 4330
A/I: <http://www.uclm.es/cepli>, <http://www.biblioteca.uclm.es/cepli/cepli.htm>
A/e.: cepli@uclm.es, ssanchez@bibl-cu.uclm.es
Lloc de celebració: Conca (Espanya).

Efemèrides del 2004 BIBLIODOC / 2004 - 163



XIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. 21/10/2004-23/10/2004

A/I: <http://www.aab.es/jornadas8.html>
Organitza: Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Ollerías, 45-47, 3r D. 29080 Màlaga (Espanya)
Ap. de Correus 2024. 29012 Màlaga (Espanya)
Tel.: 952 213 188
Fax: 952 604 529
A/I: <http://www.aab.es>
A/e.: aab@aab.es
Lloc de celebració: Alcalá La Real (Jaén, Espanya).

I Jornada Profesional sobre Soluciones Tecnológicas en la Sociedad de la Información.
25/10/2004-26/10/2004

A/I: <http://www.documentalistas.com/econgress/jp/>
Organitza: Asociación Hispana de Documentalistas en Internet
Dulzaina, 3, 2n A
28033 Madrid (Espanya)
Tel.: 658 677 217
A/I: <http://www.documentalistas.com/>
A/e.: ahdi@documentalistas.com, auxi@documentalistas.com
Lloc de celebració: Madrid (Espanya).

Primer Simposio de Edición de Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanidades
(SERC2004). 27/10/2004-28/10/2004

A/I: <http://www.uib.es/fuguib/serc2004/>
Organitza: Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector
Edifici Son Lledó, Cra. de Valldemossa, km 7,5.
07122 Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya)
Tel.: 971 173 056
Fax: 971 172 512
A/I: <http://www.uib.es/vpostgrau/>
A/e.: informacio@uib.es
Lloc de celebració: Palma de Mallorca (Illes Balears, Espanya).
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IBERSID 2004. IX Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación.
2/11/2004-4/11/2004

A/I: <http://cicic.unizar.es/ibersid2004/>
Organitza: Facultad de Filosofía y Letras
Plaza de San Francisco, s/n.
50009 Saragossa (Espanya)
Tel.: 976 762 239
Fax: 976 761 506
A/I: <http://fyl.unizar.es/>
Lloc de celebració: Saragossa (Espanya).

Congreso: «Diversidad, Creación, Industria Cultural». 4/11/2004-5/11/2004

A/I: <http://www.mcu.es/cooperacion/diversidad-cultural/>
Organitza: Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
Plaza del Rey, 1
28071 Madrid (Espanya)
Tel.: 917 017 280
Fax: 915 324 153
A/I: <http://www.mcu.es/cooperacion/jsp/plantilla.jsp?id=21>
Lloc de celebració: Saragossa (Espanya).

I Jornadas de la Universidad de Alicante sobre difusión y comunicación de servicios 
en las Bibliotecas Universitarias: «Las comisiones de usuarios: experiencias y perspectivas».
15/11/2004-16/11/2004

A/I: <http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/jornadas/index.htm>
Organitza: Servicio de Información Bibliográfica y Documental
Apt. de correus 99
03080 Alacant (Espanya)
Tel.: 965 903 995
A/I: <http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm>
A/e.: sibid@ua.es
Lloc de celebració: Alacant (Espanya).

II Jornadas Bibliotecarias: «El fomento de la lectura». 15/11/2004-16/11/2004

A/I: <http://www.bibliotecaris.org/index.php/asbib/formacio/>
Organitza: Associació de Bibliotecaris Valencians
Rambla Independència, 92, 5è
46460 Silla (València, Espanya)
Tel.: 962 467 243
Fax: 962 433 100
A/I: <http://www.bibliotecaris.org>
A/e.: info@bibliotecaris.org, president@bibliotecaris.org, vice-president@biblioteca-
ris.org, secretaria@biblioteacris.org
Lloc de celebració: València (Espanya).
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II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: La Biblioteca Pública: compromiso de futuro.
17/11/2004-19/11/2004

A/I: <http://www.cultura.mecd.es/bibliotecas/congreso/index.html>
Organitza: Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
Plaza del Rey, 1
28071 Madrid (Espanya)
Tel.: 917 017 000
Fax: 917 017 339
A/I: <http://www.mcu.es>
A/e.: info.travesia@dglab.mcu.es
Lloc de celebració: Salamanca (Espanya)

Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil: «Leer de nuevo, leer lo nuevo. Literatura Infantil 
y Juvenil y nuevas tecnologías de la información». 18/11/2004-20/11/2004

A/I: <http://www.ugr.es/~didlen/noticias/programa.pdf>
Organitza: Facultad de Ciencias de la Educación
Campus de la Cartuja, s/n.
18071 Granada (Espanya)
Tel.: 958 243 966
Fax: 958 244 187
A/I: <http://www.ugr.es/local/didlen>
A/e.: dlengua@ucartuja.ugr.es
Lloc de celebració: Granada (Espanya).

IV Congreso de Archivos de Castilla y León: «De la Regesta a la Web Semántica: 
Sistemas Globales de Información Archivística». 24/11/2004-26/11/2004

A/I: <http://www.congresoarchivos.com/>
Organitza: Asociación de Archiveros de Castilla y León
Pozo Amarillo, 1, 2n B
37001 Salamanca (Espanya)
Tel.: 923 294 580
Fax: 923 294 582
A/I: <http://www.acal.com.es>
A/e.: acalformacion@mixmail.com
Lloc de celebració: Burgos (Espanya).

166 - BIBLIODOC / 2004 Tomàs Baiget



I Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana: «La difusió, el foment i el plaer de la lectura».
24/11/2004-27/11/2004

A/I: <http://www.fundaciobromera.org/Novetats/Actes/CongresAELC.htm>
Organitza: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Canuda, 6, 6è
08002 Barcelona (Espanya)
Tel.: 933 027 828
Fax: 934 125 873
A/I: <http://www.escriptors.com>
A/e.: info@aelc.es
Lloc de celebració: València (Espanya).

9es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. 25/11/2004-26/11/2004

A/I: <http://www.cobdc.org/jornades2004>
Organitza: Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya
Ribera, 8, pral.
08003 Barcelona (Espanya)
Tel.: 933 197 675
Fax: 933 197 874
A/I: <http://www.cobdc.org>
A/e.: cobdc@cobdc.org
Lloc de celebració: Barcelona (Espanya).

V Jornades Educatives de Cullera: «Estratègies per a un aprenentatge interactiu de la lectura
i l’escriptura». 30/11/2004-1/12/2004

A/I: <http://www.fundaciobromera.org/Novetats/Actes/v_jornades_educatives_de_cullera.htm>
Organitza: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
Polígono Industrial I, 117. Apt. de Correus 147
46600 Alzira (València, Espanya)
Tel.: 962 402 254
Fax: 962 403 191
A/I: <http://www.fundaciobromera.org>
A/e.: fundacio@fundaciobromera.org, lectura@fundaciobromera.org
Lloc de celebració: Cullera (València, Espanya).
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Jornadas Provinciales sobre Clubes de Lectura. 1/12/2004

Organitza: Centro Andaluz de las Letras
Álamos, 24, 2n
29012 Màlaga (Espanya)
Tel.: 952 220 191
Fax: 952 215 499
A/I: <http://www.caletras.com>
A/e.: cal@caletras.com, plan@caletras.com
Lloc de celebració: Huelva (Espanya).

IV Setmana del Llibre Infantil i Juvenil als municipis de Barcelona. 14/12/2004-9/1/2005

Organitza: Consell Catalá del Llibre per a Infants i Joves
Mallorca, 272, 1a planta
08037 Barcelona (Espanya)
Tel.: 932 154 254
Fax: 934 873 008
A/I: <http://www.cclij.org/>
A/e.: cclij@cclij.org
Lloc de celebració: Cerdanyola del Vallès (Barcelona, Espanya).

Edició científica, revistes digitals i iniciatives d’accés obert

Taylor & Francis s’uneix a Informa (març)

Després d’alguns mesos de moltes compres d’editorials acadèmiques, científiquesi tècniques.
T&F anuncià a començament de març de 2004 que s’unia a Informa, una altra gran editorial es-
pecialitzada en dret, biomedicina i farmàcia. La nova copmanuia s’anomena T&F Informa i fac-
tura anualment mil milions de dòlars americans.

ProQuest adquireix Serials Solutions (juliol)

ProQuest Information and Learning ha adquirit Serials Solutions, Inc., (Seattle, EUA), una com-
panyia proveïdora de serveis de gestió de revistes electròniques i d’enllaços entre citaciona i
articles (Article Linker i Journal Linker) amb més de 1.300 biblioteques clients.

Ron Klausner és el president actual de ProQuest Information and Learning, una empresa
agregadora i distribuïdora d’informació a través del web i altres soports, propietària de mar-
ques tan conegudes com ara Chadwyck-Healey, UMI (abans University Microfilms Internatio-
nal), eLibrary, SIRS i XanEDU —aquestes tres últimes especialitzades en educació i formació.
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Tanca la revista electrònica En.Red.Ando (agost)

El 4 d’agost de 2004 s’anuncià la desaparició d’aquesta revista per problemes econòmics.
En.Red.Ando, era una revista electrònica dedicada a difonfre la cultura digital i l’assessorament
d’empreses i institucions sobre comunicació electrònica i gestió del coneixement. Va ser fun-
dada el 1996 pel seu director actual, Luis Ángel Fernández Hermana. Últimament organitzava
màsters en línia i actuava com a consultora d’empreses.

Larousse celebra 100 anys (desembre)

«Instruir tot el món en totes les coses». La intenció que impulsà fa cent ays el lexicògraf i edi-
tor francès Pierre Larousse a desenvolupar el concepte de diccionari enciclopèdic i publicar el
Petit Larousse Il·lustrat encara és vigent.

L’edició del centenari ja no és tan petita com indica el títol: té 1.827 pàgines i s’edita en
40 idiomes.

Empreses i mercat

Thomson compra Biosis (gener)

El 12 de gener The Thomson Corporation anuncià l’adquisició de l’empresa Biosis, producto-
ra de las bases de dades Biological Abstracts, Biosis Previews i Zoological Record, emblemà-
tiques en l’àmbit de la biologia. Fundada el 1926, Biosis funcionava com una organització no
lucrativa.

IDOX adquireix TFPL per millorar els seus serveis de consultoria (maig)

Al maig, I-documentsystems (IDOX), un empresa dedicada a l’automatització d’administracins
públiques locals, comprà la consultora TFPL, especialitzada en gestió de la informació i del co-
neixement. IDOX espera doblar les vendes i arribar a deu milions de lliures a final del 2004.

TFPL (1987-) és molt coneguda per la seva llarga experiència en formació, organització
de congressos, ordenació d’arxius i gestió de continguts, i sobretot pels serveis que ofereix de
col·locació de personal especialitzat en biblioteques i documentació. Té una clientela integra-
da per administracions públiques i empreses privades.

Internet

Yahoo fa 10 anys (febrer)

Yahoo! (Yet Another Hierarchical Officious Oracle) va començar com el hobby de dos estudiants
de doctorat de la Universitat d’Stanford: David Filo i Jerry Yang, el febrer de 1994. Actualment,
Yahoo! És el segon cercador del món (després de Google) i l’empresa té oficines a tot el món.
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Yahoo canvia a Inktomi (febrer)

Cosa lògica si tenim en compte que Inktomi era propietat de Yahoo des de desembre de 2002.
El 18 de febrer de 2004, Yahoo, el número u dels portals, deixà d’utilitzar el cercador de Google
per a part de les cerques que feia, i canvià a Inktomi. Els experts asseguren que el nou sistema
no és 100 % pur Inktomi.

Google llança GMail (abril)

Primer es va pensar que era una innocentada però va ser realitat. L’1 d’abril, dia dels innocents
als Estats Units (Fool’s Day), Google va llançar un servei de correu electrònic gratuït, anomenat
Gmail, que oferia als futurs usuaris 1 GB de capacitat (enfront dels 2 MB que oferia Hotmail de
Microsoft fins a aquell moment). Quan s’esborra algun missatge, el sistema pregunta: «Per què
es molesta en esborrar si disposa d’1 GB?».

Google i Yahoo prohibeixen els anuncis sobre joc (abril)

Es va espcular que les dues companyies havien cedit a les pressions del Govern nord-americà,
però fos així o no el cas és que des del 5 d’abril de 2004 els serveis de publicitat de pagament
per clic (AdWords i Overture respectivament) van deixar d’acceptar publicitat dels casinos de
joc. Aquest van fer una àmplia i sorollosa campanya de protestes.

Amazon entra en la competició en cerques amb A9 (abril)

Cansat d’haver de caminar per les voreres de les autopistes d’Internet, el 14 d’abril de 2004,
Amazon, reina de les venedores al detall, entrà de ple en la indústria dels cercadors amb el sis-
tema A9, que utilitza l’AdWord de Google per poder oferir també publicitat. A9 causà furor al
començament, però finalment ha quedat relegat a un segon pla.

Google anuncia Google Print (octubre)

En ocasió de la Fira del Llibre de Frankfurt, el 7 d’octubre l’imparable actual número 1 dels cer-
cadors va llançar un nou servei, anomenat Google Print, competidor d’Amazon, que busca text
tan en llibres com en llocs web.

Els llibres apareixen marcats amb una petita icona que, si s’hi clica, permet llegir frag-
ments del llibre i porta a les llibreries que el venen.

El correu electrònic fa 35 anys (octubre)

El 29 d’octubre de 1969, Leonard Kleinrock i un grup d’enginyers de la Universitat de Califòrnia
a Los Angeles (UCLA) aconseguiren enviar el primer missatge electrònic de la història.

La informació viatjà des del seu lloc de treball fins a la Universitat d’Stanford. La xarxa
que va servir per connectar els dos ordinadors era propietat del Departament de Defensa dels
Estats Units.
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Aquesta experiència pionera en el camp de la comunicació electrònica va marca el nai-
xement d’Arpanet, un sistema d’inteconnexió d’ordinadors dels centres d’invetigació dels Es-
tats Units.

Desè aniversari del navegador Netscape (octubre)

El 13 d’octubre de 1994, Netscape Communications Corp. anuncià mitjançant una nota de
premsa la disponibilitat del navegador Netscape, distribuït gratuitament per Internet. Va ser
desenvolupat per Jim Clark, un dels fundadors de Silicon Graphics, i Marc Andreessen, creador
del primer navegador (Mosaic) quan treballava per a la NCSA.

En aquella època, Netscape i Oracle se les prometien molt feliços utilitzant applets de Ja-
va per a tot i asseguraven el final de l’hegemonia de Microsoft i els seus pesats programes que
utilitzen massa memòria.

Sistema dissenyador de webs per a les biblioteques públiques (novembre)

El Ministeri de Cultura va presentar el 17 de novembre a Salamanca la Xarxa de Seus Web per a
Biblioteques Públiques, un «generador de seus web» que de manera molt senzilla permetrà a
les biblioteques públiques dissenyar les pròpies pàgines web i allotjar-les a Internet, perquè els
lectors puguin accedir a serveis com ara la reserva de llibres o l’agenda cultural.

La iniciativa es va presentar en el marc del II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas,
després d’haver fet una experiència pilot amb les biblioteques públiques de l’Estat a Guadala-
jara, Viròria, Salamanca, Huelva, Tortosa i Villaverde (Madrid), i no es decarta incloure-hi nous
serveis, com ara eines específiques per als lectors infantils i juvenils.

L’experiència es completarà amb un programa de formació a distància sobre com elabo-
rar un projecte de seu.

<http://www.bibliotecaspublicas.es>

La biblioteca de Montserrat, accessible a través de la xarxa (novembre)

Des del 29 de novembre de 2004, el fons documental de la biblioteca del monestir de Montse-
rrat ja es pot consultar a través de la xarxa. Gràcies a un conveni signat fa sis anys entre la Fun-
dació Abadia de Montserrat 2025 i la Fundació Telefónica, els fons d’un dels centres de conei-
xement més impressionants del país han estat digitalitzats i posats a l’abast de tothom. De les
més de tres-cents mil referències que hom hi pot trobar hi ha textos tan importants com el text
català més antic, datat a final del segle XI, i el Llibre vermell del segle XIV, que esdevé un com-
pendi de saber de l’edat mitjana. A més a més, hi ha 6.000 publicacions periódiques, 400 incu-
nables (impresos abans de l’any 1500), i mig centenar de mapes antics, entre altres.

<http://www.bibliotecademontserrat.net/catala/jsp/index.jsp>

Cibera: biblioteca virtual iberoamericana a internet (novembre)

Portal creat a Alemanya, és una biblioteca interdisciplinària que facilita la cerca d’informació
especialitzada del món iberoamericà. Cibera es dirigeix a científics, especialistes i estudiants
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de la cultura, la història, la política, l’economia i la societat dels països de parla castellana i
portuguesa.

La cerca es porta a terme a través de catàlegs i bases de dades i de text complet, a més
d’un arxiu de premsa, i gairebé tota la informació que conté és gratuïta.

El portal va ser llançat el novembre de 2004 i a començament del 2005 ha acabat el pe-
ríode de proves. Els interessats tenen accés a més de 1.500 textos complets, en alemany i en
castellà, sobre temes polítics, socials i econòmics, a més de 2.700 enllaços relacionats amb el
món ibèric, pàgines web d’institucions i organitzacions dels àmbits de la filologia, la política i
les ciències econòmiques. L’arxiu de premsa IberoDigital ofereix més d’un milió de notes de
premsa de l’Amèrica Llatina i de diaris internacionals des de setembre de 1999, a més de 40.000
pàgines de premsa llatinoamericana digitalitzdaa del període 1974 a 1998.

Aquesta biblioteca virtual és fruit de la col·laboració entre l’Institut Iberoamericà de Ber-
lín, l’Institut d’Estudis Iberoamericans d’Hamburg i de la Biblioteca Universitària de Bremen. Té
el soport econòmic de la Societat Alemanya de Recerca (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

<http://www.cibera.de/es/index.html?lang==2>

Google digitalitzarà els llibres de cinc de les millors bibliotques del món (desembre)

Google ha signat un acord amb les universitats de Michigan, Stanford, Harvard, Oxford i la Bi-
blioteca Pública de Nova York.

Aquest projecte permetrà que els usuaris tinguin accés als textos complets, imatges in-
closes, dels llibres que ja siguin del domini públic.

En el cas dels continguts de la biblioteca de la Universtat de Michigan, la companyia
nord-americana ha establert un termini de sis anys per digitalitzar els set milions de volums
de la biblioteca. Stanford aportarà, de moment, dos milions de volums al projecte, i si els re-
sultats són positius posarà a disposició del projecte els vuit milions de volums de la seva
col·lecció. La Biblioteca Pública de Nova York permetrà que Google digitalitzi alfuns dels vo-
lums exempts de drets de còpia, mentre que Harvard ha limitat la seva aportació al projecte a
40.000 volums, com a prova pilot per decidir si digitalitza els seus fons complets (15 milions
de volums). També Oxford ha reduït la mostra que es digitalitzarà a un milió de volums del se-
gle XIX pertanyents a la Biblioteca Bodleiana, inclosos llibres d’art, noveces, obres poètiques i
obres polítiques.

Yahoo! presenta un cercador de vídeos per internet (desembre)

El Yahoo! Video Search busca satisfer la demanda creixent de continguts multimèdia a internet,
paral·lela a l’augment de connexions de banda ampla. Els formats que reconeix són Windows
Media (Microsoft), QuickTime (Apple) i Real Media (RealNetwork). Google i Microsoft treballen
en projectes similars, que podrien incloure fragments de vídeo extrets de canals de televisió.

Altavista també troba vídeos per internet.
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Sistemes d’informació

Ampliació de l’Open Worldcat (octubre)

OCLC va anunciar l’11 d’octubre de 2004 que inclouria a l’Open Worldcat totes les biblioteques
membre (més de quinze mil) i que a final del mes de novembre abriria la base de dades com-
pleta de 53 milions de títols als cercadors Google, Yahoo i altres perquè la indexin —de mo-
ment s’havia fet una prova amb només dos milions de registres.

Els registres es mostraran en una versió reduïda, útil per als lectos si bé insuficient per-
què les biblioteques puguin copiar registres MARC, servei que constitueix la principal font d’in-
gressos d’OCLC.

Els cercadors poden trigar diverses setmanes en adquirir aquesta immensa quantitat de
continguts.

Aquest projecte ha provocat dubtes sobre la seva relació amb el projecte Red Light Gre-
en, ja en marxa des que va acabar la fase pilot l’agost passat, del Research Libraries Group, que
ofereix gratuïtament 24 x 7 pel seu web més de 130 milions de llibres, utilitzant Google per a
les cerques. La major part de les biblioteques del RGL també són membres d’OCLC.

<http://www.redlightgreen.com>
<http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=435>
Altres comentaristes es pregunten si aquests projectes no reperesenten el principi del fi-

nal dels costosos OPAC de les biblioteques…

Nova versió 0.2 (beta) de Dublin Core (novembre)

Es va anunciar oficialment el 13 de novembre de 2004, encara que ja funcionava uns dies abans.
Aquesta nova versió incorpora un generador automàtic de paraules clau, un diccionari amb més
de 5.300 paraules en 11 idiomes diferents, inclosos el català, el portuguès, el rus, l’àrab i l’ita-
lià entre d’altres, la qual cosa li permet reconèixer i generar automàticament paraules clau ba-
sades en els textos que descriu. El sistema analitza i selecciona els millors termes que troba i
que puguin ser aplicats al recurs descrit.

Dublin Core Services es un conjunt de serveis web que ofereix eines per a la descripció i
l’anàlisi automàtica de recursos en línia, a través de l’URL següent: <http://www.describet-
his.com>

Bookcrossing (desembre)

La cadena de lectors anomenada bookcrossing deixa els seus llibres en llocs públics perquè al-
tres lectors els puguin llegir. El moviment va ser fundat per l’informàtic Ron Hornbaker a Kan-
sas, Estats Units, l’abril de 2001. Durant el 2004 ha anat adquirint força pes arreu del mon i
compta actualment amb 216.000 lectors registrats i més de 800.000 llibres.

Abans que el propietari del llibre l’alliberi, ha de registrar l’obra amb un número d’iden-
tificació al web de Bookcrossing, i perquè el joc funcioni els exemplars s’han de poder reconèi-
xer fàcilment amb una marca especial de color groc que s’enganxa al llibre. Aquesta etiqueta
significa: «Sóc un llibre especial. Viatjo al voltant del món a la recerca de nous amics que vul-
guin llegir-me».
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Gràcies a aquest número d’identificació, el lector que troba el llibre pot fer-ne un co-
mentari a Internet sobre el lloc on el va trobar i sobre l’obra mateixa, abans de tornar a allibe-
rar-lo. D’aquesta manera, la primera persona que el va deixar en pot seguir la pista.

Hi ha també sessions de debat sobre les obres (chat-rooms).
Les editorials poden veure en aquest corrent un oportunitat, fins i tot. L’editorial Gold-

mann, per exemple, ha alliberat mil nous exemplars de la novel·la Paranoia, de Marc Costello,
ja que sap prou bé que quants més lectors parlen d’un llibre, més es revifa el negoci.

<http://www.describethis.com>
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